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 الممخص  
طالبات الدبموم العام تخصص المغة العربية وأعضاء  ىذه الدراسة إلى تعرف وجيات نظر ىدفت

ىيئة التدريس حول متطمبات التعميم االلكترونى الواجب توافرىا لبرنامج الدبموم العام تخصص المغة 
( طالبة تخصص ٓٙكونت عينة الدراسة الحالية من )العربية  من منظورمعايير الجودة الشاممة. وقد ت

 ( عضو ىيئة تدريس ؛ وقد تم اختيارىم ٘ٔالمغة العربية يدرسن ببرنامج الدبموم العام بجامعة تبوك و)
وقد خمصت  واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة ،  بطريقة مقصودة بناءا عمى التخصص

 رزىا كالتالى :الدراسة إلى عدد من النتائج جاء أب
 .تحديد أحد عشر متطمًبا أساسًيا  يجب توافرىا في المتعممين لبرامج التعميم اإللكتروني الفعال 
  تحديد أحد عشر متطمًبا أساسًيا  يجب توافرىا في المدربين في برامج التعميم اإللكتروني

 الفعال .
 تعميم اإللكتروني الفعال.تحديد  أربعة عشر بنًدا يجب توافرىا في محتوى مقررات برامج ال 
  البنية التحتية لمتقنية  تعد من أىم المجاالت الواجب توافرىا لموصول إلى جودة عالية في

 برنامج التعمم اإللكتروني .
  ضرورة توافر نظام حماية في إدارة التعميم اإللكتروني ، بحيث يضمن سرية وخصوصية

 البيانات والمعمومات الخاصة بالمستخدمين .
 ممات االفتتاحية: التعميم اإللكتروني ، الجودة الشاممة الك



ج الدبلوم العام تخصص اللغة العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة متطلبات التعليم اإللكتروني الفعال لبرنام
  د.نجالء يوسف يوسف حواس                                                                          بكلية التربية جامعة تبوك.

يد –جملة كلية الرتبية                                             3                 م               9109يوليو  –العدد السابع والعشرون   سع  جامعة بور

 
)Abstract) 

 The present study aimed at identifying the perspectives of the general 

diploma students and the faculty members about the basic requirements of 
e-learning programs in the light of the comprehensive quality standards. 
The study sample consisted of (60) students studying in the general diploma 

program at Tabuk University and (15) faculty members. The tool used in 
this study was a questionnaire. The analysis of participants’ perspectives 

revealed the following elements: 
•         The eleven basic requirements for learners of effective e-learning 

programs. 
•         The eleven basic requirements for trainers in effective e-learning 

programs. 
•         The fourteen required elements for the courses content of effective e-

learning programs. 
•         The necessity of affording modern technology infrastructure for 

delivering the high-quality e-learning programs. 
•         One of the most important areas required elements for managing e-

learning programs is the availability of a system of protection and security 
that ensures the confidentiality and privacy of user data and information. 
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 مكدمة:

أصبحت الجودة في التعميم صيحة العصر، ومطمًبا عالمًيا ال غنى عنو في مجتمعاتنا، وتحدًيا 
يواجو جيود التربويين الجماعية والفردية عمى جميع المستويات بدًءا من السياسين ومخططى المناىج 

خارجيا ومنيا التعميم وصوال لممعممين الممارسين لمعمل التعميمي سواء في داخل المؤسسة التعميمية أو 
 عن بعد.

وقد أصبح تحقيق األىداف الخاصة بالتعميم االلكترونى في الخطط المقترحة التي وضعتيا  
المممكة العربية السعودية يتطمب تطويًرًا شاماًل ومدروًسا لجميع الطالب والنظام التعميمى ككل، مع 

ن من تمبية احتياجات المجتمع المتغيرة االىتمام بتقييم مخرجات نظام التعميم ذاتو ؛ حتى  نتمك
واحتياجات سوق العمل. وىذا سيتم من خالل تطوير نظام التعميم بجميع عناصره ليتمكن من االستفادة 
من االنفتاح المعرفي الذى يشيده العصر والتطور التقني الحاصل ؛ حيث إن تطور التقنيات الحديثة 

نكبوتية ؛ أدى إلى إحداث  تدفق ىائل وجارف من وتقدم وسائل االتصاالت وظيور الشبكة الع
المعمومات والمعارف في مختمف المجاالت؛ حيث بادر الجميع باالستفادة من التقنيات الحديثة في كل 

 المجاالت ، ومن أبرز وأىم تمك المجاالت ، مجال التعميم اإللكتروني. 
(؛ حيث Knapper and Cropley, 2000, P.142ويؤكد ذلك كل من كنابر وكروبمي )

بدوره في  -بشكل كبير استخدام االنترنت  الذى أثر  -في  السنوات األخيرة  -يران أنو قد " انتشر 
شتى نواحي الحياة  العامة والخاصة، وظير ىذا جميا في مجال التعميم ؛ مما ساىم بشكل كبير في 

تي يقدميا التعميم االلكترونى ، مثل: ظيورالتعميم اإللكتروني، وتزايده بشكل سريع لممميزات العديدة ال
انخفاض التكمفو، وارتفاع المرونة في التعميم ، وتزايد أعداد المتعممين المنسوبين بالبرامج التدريبية 
االلكترونية ."  مما ازداد انتشاره في  الوقت الحاضر أن عدًدًا كبيًرًا من مؤسسات التعميمية  في كثير 

برامج التعميمية لمتعممييا المنتشرين في مختمف دول العالم دون الضرورة من الدول المتقدمة تقدم ال
 اللتزاميم بالحضوروجيا لوجو وتواجدىم المتزامن في التعميم 

وترى الباحثة أن فرصة تعميم الطالب دون الحاجة لاللتزام بمكان او وقت من أفضل ما تتميز 
مع نمووتطور التعميم اإللكتروني أصبحت التقنيات بو التقنية الحديثة مقارنة بالتعميم التقميدي . و 

الحديثة قادرة عمى تمكين الطالب من اكتسابيم المعارف والخبرات والميارات بطرائق  واستراتيجيات 
متعدده لم تكن متاحة ليم من قبل ؛ واصبح الطالب من خالل أدوات اإلنترنت وطرق التعميم المتزامنة 

كتروني وغرف المحادثة وغيرىما( قادرون عمى االستفادة والتعاون مع وغير المتزامنة )البريد اإلل
زمالئيم في أي مكان في العالم، مما يمكن الطالب من المشاركة بفاعمية في العممية التعميمية  

 وتحقيق أكبر قدر من االستفادة الممكنة .
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ت التي تمكنو من ويتميز التعميم اإللكتروني باستخدام التقنيات الحديثة فمديو اإلمكانا
تطويرورفع كفاءة المتعممين ؛ فيو يمعب دوًرًا بارًزًا وميما وفعاال  في الوصول إلى كل طالب يريد أن 
ينمى ويطور مياراتو ومعارفو أو أن يكتسب خبرات جديدة دون الحاجة إلى االلتزام بالحضور، مما 

الجتماعية والبشرية والعممية لممجتمع ، سيساىم عمى المدى البعيد والقريب في التنمية االقتصادية وا
 ومراعاة احتياجات سوق العمل الدائم والمتطور .

ونتيجة لمتغيرات الحادثة في عممية التعميم  في ىذا العصر أضحى لزامًا عمى المسئولين في 
يعوا المؤسسات التعميمية  أن يواجيوا ىذه التطورات بفيم وعناية ومتابعة مستمرة . ويتوجب عمييم أن 

أن لمتقنية الحديثة دوًراً ميًمًا في تطوير ميارات القوى البشرية ، ورفع مستوى أدائيم ، ولكنيا تحتاج 
إلى بناء وصياغة جيده لألىداف المرجوه، ورؤية واضحة مستقبمية ، وتخطيط بعيد المدى. ومن ناحية 

ممية التعميمية ، فالبد أن يتقن أخرى عندما نريد لمطالب مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة في الع
أساسيات التقنية الحديثة بكل ما تشممو ؛ لكي يستفيد منيا بأقصى حد ، وليتمكن من االلتحاق 

 بالبرامج التعميمية اإللكترونية المقدمة والمحدثة لمتابعة ما يستجد في تخصصو.
طاعات التعميم وعمى الرغم من عدم تطبيق التعميم اإللكتروني بشكل واسع في جميع ق  

بالمممكة، فإن الباحثة ترى ضرورة التعرف الى وجيات نظر الطالبات وأعضاء ىيئة التدريس لممتطمبات 
األساسية الالزمة لمتعميم اإللكتروني الفعال ببرنامج الدبموم العام  في ضوء معايير الجودة الشاممة، 

ة التربية بتبوك وتقديم بعض النتائج كخطوة مبدئيا قبل التطبيق الفعمى الذى في صدد إعداده كمي
والتوصيات التي قد تفيد الجيات المختمفة في قطاعات التعميم عاما وجامعة تبوك خاصو عند تطبيقيا 

 الفعمي والواقعى لمتعميم اإللكتروني.
 مشللة البحح:

مع التزايد المستمر ألعداد الجامعات والمؤسسات في استخدام التعميم اإللكتروني عمى 
مستوى الدولى ظيرت مدى أىمية ىذا النوع من التعميم في المجاالت والتخصصات المختمفة ، ال

وبالرغم من المحاوالت المستمرة الستخدام التعميم اإللكتروني في المممكة العربية السعودية من قبل 
حتياجات األساسية وزارة التربية والتعميم وغيرىا؛ فإن ىذه المحاوالت تفتقر لتوافر جميع المتطمبات واال

لتحقيق التعميم اإللكتروني الفعال، باالضافة إلى عدم وجود مراعاه لمعايير الجودة الشاممة في ىذا 
المجال ؛ مما قد يؤدي إلى فشل تمك المحاوالت ووجود مخرجات تعميمية ال تصل  لممستوى المطموب 

 لسوق العمل الحالى . 
عميمية بالمجتمع السعودي التي حاولت إعتماد ىذا النوع وىناك محاوالت قميمة من بعض الجيات الت

من التعميم. وكانت ىذه المحاوالت تنبع من حماسة بعض صناع القرار في التعميم، وعند تبديل  ىؤالء 
المسئولين وتوجييم الى أعمال أخرى يقل االىتمام بيذه المحاوالت وغالبا يعود ذلك لعدم إدراك من 
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كما ان ىناك مشكمة كبيرة، تتمثل فى عدم توافر العديد من المتطمبات األساسية يأتي بعدىم بأىميتيا. 
لمتعميم اإللكتروني الفعال، مثل: ضعف البنية التحتية القوية لالتصاالت، وتوفير األجيزة في مقار 

نية الجامعات والمدارس أوفي المنازل واألماكن األخرى المعنية باالمر ، وازدياد عدد المستخدمين لمتق
الحديثة في اآلوانو األخيرة ، عدم توافر المتطمبات الخاصة بمحتوى مقررات برامج التعميم اإللكتروني، 
وكذلك المتطمبات الخاصة بنظام إدارة ىذا النوع من التعميم. ومن ىنا فإن الباحثة، من خالل ىذه 

غة العربية  وأعضاء ىيئة الدراسة، تسعى لمتعرف الى وجيات نظر الطالبات الدبموم العام تخصص الم
 التدريس فيما يتعمق متطمبات واحتياجات التعميم اإللكتروني الفعال في ضوء معايير الجودة الشاممة.

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالى 
 الشاممة؟ما متطمبات التعميم اإللكتروني الفعال لبرنامج الدبموم العام في ضوء معايير الجودة  
 وينبثق منو األسئمة اآلتية: 

 ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في المتعممين ؟ .1
 ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في مدربي البرنامج ؟ .2
حتوى مقررات برامج ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في م .3

 التعميم اإللكتروني ؟
 ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في بيئة التعميم اإللكتروني ؟ .4
ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في نظام إدارة التعميم  .5

 اإللكتروني ؟
سة:  أهداف الدرا

بشكل أساس، إلى تعرف وجيات نظر طالبات الدبموم العام تخصص المغة تيدف ىذه الدراسة، 
العربية وأعضاء ىيئة التدريس حول متطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال في ضوء معايير الجودة 

 الشاممة، وتسعى إلى تحقيق األىداف التالية :
 اإللكتروني الفعال.  تحديد المتطمبات الواجب توافرىا لممتعممين في برامج التعميم 

  .تحديد المتطمبات الواجب توافرىا في المدربين في برامج التعميم اإللكتروني 
 .تحديد المتطمبات الواجب الالزمة لمحتوى مقررات برامج التعميم اإللكتروني الفعال 
 .تحديد متطمبات بيئة التعميم اإللكتروني الفعال 

 أهمية الدراسة:

 اسة في تتجمى أىمية ىذه الدر 
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تزويد صناع القرارفى العممية التعميمية والمسئولين عنو بأفكار واقتراحات حول التعميم  -
االلكترونى حتى تمكنيم من رسم خطط التعميم المستقبمية ، وسياسات  تعميمية بعيدة 

 المدى تخدم العممية التعميمية في المستقبل .
سة: طلحات الدرا  مص

: برامج تدريبية تعميمية تقدم عبر وسائط إلكترونية ه الدراسة  بأنويعرف التعميم اإللكتروني في ىذ
متنوعة تسمح لممتعمم من تنمية المعمومات والخبرات التي يقدميا لو المعمم ، عبر شبكة اإلنترنت 

 سواء كان االتصال معو  متزامًنا أو غير متزامن.
كيفية تعميم الطالب إلكترونًيا، وكيفية  "ىي التي من خالليا يتم تحديد وفيم معايير الجودة الشاممة:

استخداميم لممعارف والميارات واالتجاىات إلكترونًيا لموصول إلى مستوى القدرة في فيم أساليب 
 (.ٓٚٙ، ص ٜٕٓٓالتدرب وحل المشكالت والتعمم الذاتي" )إسماعيل، 

 وتتبنى الباحثة في الدراسة التعريف السابق 
 اإلطار الهظري للدراسة 

 حث األول : التعميم االلكتروني:المب
يعد التعمم اإللكتروني نت المصطمًحات التي ظيرت حديثا ويوضح مدى التطور في مجال 
التعميم عند استخدم وسائل االتصال والتقنية الحديثة. وىو بيذا المنطمق يشتمل عمى جميع أنواع 

ييا، ويكتفي ىذا النوع من التعميم بوجود التعميم الذى ال يحتاج إلى مدرب يديره أو إلى مباٍن لمتعميم ف
معمم يرشد ويوجو ويقدم المساعدة ، وجيات تدريبية معنيو ومدربة تدير وتشرف عمى البرامج التعميمية 

( "يوضح أن ىذا التعميم يعتبر  تجديد ٜٚ، صٜٜٚٔفي أماكن بعيدة عن المتعمم. ولكن الحميدي )
صــالح لمتعميم التقميدي وليس بديال ع  نو" .  وا 

وىناك مفاىيم تختمط مع مفيوم التعميم اإللكتروني مثل : التعمم المرتكز عمى الكمبيوتر، والتعمم 
المرتكز عمى اإلنترنت، والتعمم عن بعد، والتعمم الشبكى، والتعمم المحمول، والتعمم المرتكز عمى 

تجمع بين ىذه المصطمحات المصادر، والتعمم المرتكز عمى التكنولوجيا، وال شك أن ىناك متشابيات 
السابقة وبين التعميم اإللكتروني من ناحية أخرى، مع وجود تمايزات وفروق دقيقة فيما بينيا، فضاًل 
عمى وجود عالقات ارتباطية تجمع بين تمك المصطمحات ، وفي كل األحوال يمكن اعتبار أن جميع 

 ني أو يتضمنيا ويشمميا التعمم اإللكتروني.أنواع التعمم السابقة متضمنة ومتداخمو في التعمم اإللكترو 
فالتطورات المتالحقة التي يشيداىا مجال التقنية واالتصاالت والمعمومات أسيمت بصورة كبيرة 
في وصول المتعمم إلى المعمومات في أسرع وقت، دون مجيود يذكر، ومن أي مكان كان. وىذا ما أكد 

أوضحوا بأن "االستخدام المجو جيدا الستخدام  ؛ حيث (Pilkington et. Al,2000 ,p2عميو   )
تقنية المعمومات واالتصاالت في مجال التعميم أدى إلى سيولة الوصول إلى المتعممين سواء كانوا في 
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أماكن تواجدىم ، وتزويدىم بالمعمومات والمعارف والميارات دون الضرورة إلى حضورىم إلى مؤسسات 
 التعميم العميا أو الجامعات". 

ن خالل تطبيق التعميم اإللكتروني أصبح لو أسموبان ميمان، ىما: التعميم المتزامن وم
((Synchronous e-training(( والتعميم غير المتزامن ،Asynchronous e-training وكال .

األسموبين ميم في عممية التعميم والتعمم ؛ حيث يراعيان الظروف الخاصة بالمتعممين ، وفروقيم 
عطاؤىم الفرصة لمتعمم في أي وقت يشاءون. وتخزين المعمومات والرجوع إلييا في الوقت الفردية، وا  

(؛ حيث رأوا أن استخدام كال  McInnerney,2004,p75)  &Robertsالذي يناسبو. وىذا ما أكده 
غير المتزامن ( في التعميم اإللكتروني مطموب بشكل كبير إلنجاح عممية  –األسموبين ) المتزامن 

ميم فاستخدام  التعميم غير المتزامن وحده يؤدي إلى أن تكون طريقة تبادل المعمومة من المدرب التع
إلى المتعمم باتجاه واحد، وىذه الطريقة تجعل المتعمم دائما سمبيًا غير متفاعل. ولحل ىذه المشكمة كان 

 ئج ( .يجب لزاما استخدام أسموب التعميم المتزامن بالتوازى معو لتحقيق أفضل النتا
م( دراسة وضح فييا خصائص معمم المدرسة اإللكترونية، توصل فييا ٕ٘ٓٓوقد أجرى المقاني )

 إلى الخصائص الواجب توافرىا في  المعمم لمعمل بنجاح في بيئة التعميم اإللكترونية، ومن أىميا : 
 .أن يكون ذو عمم وثقافة عالية 

  ، ومتمكنا من لغة ثانية عمى األقل مع األساسية .أن يكون متمكًنا من أساسيات المادة العممية 
 . أن يكون قادًرا عمى التحكم في إدارة المواقف التعميمية في وجود التقنية الحديثة 

 .ثارة التفاعالت داخل الصف الدراسى وخارجو  أن يكون قادًرا عمى إدارة  وا 
  . يشجع المتعممين عمى صناعة المعرفة واكتسابيا بانفسيم 
 جع المتعممين عمى تبادل الخبرات واالستفادة من بعضيم .أن يش 
 .أن ال ييمل أىمية العنصر البشري مع وجود العنصر التقني 

ومن ثم فإن األسباب التي دفعت المؤسسات التعميمية  لتبني التعميم اإللكترونى ، كما عرضيا كال 
 ( جاءت كالتالى . ٘٘، ص ٕٔٓٓ( )توفيق ،Sugges, et. Al ,2002,p2من سجس وآخرون )

. تخفيف وتقميل  الجيد عمى المتعمم ، وتوفير مصروفات السفروالتنقل لمتعمم 
 التنوع في المعارف والخبرات والثقافات واختالفات خصائص المتعممين يؤدي إلى

 تطورىم واالرتقاء بمستوى أدائيم
 ا المتعمم .احترام وقت المتعمم، وكذلك وقت المؤسسة التعميمية التي ينتمي إليي 

. سيولة الوصول  إلى مواقع التعميم المتوفرة عمى الشبكة العنكبوتية . 
 تشارك  المتعممين في مصادر المعمومات المنتشرة  والمتنوعة عمى شبكة اإلنترنت بالتساوي

 بينيم
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 و ضرورة التحديث الدورى والمستمر لممعمومات المتعمقة بالبرنامج التدريبي وتعديميا باإلضافة أ
 الحذف في أي وقت من قبل الجية المسئولة.

( توصمت الدراسة إلى وجود عالقة بين زيادة Pilkington, et. Al،2000وفي دراسة قام بيا )
 نسبة تشارك المتعممين من خالل أدوات التعميم اإللكتروني والحصول عمى وارتفاع الدرجات في الدراسة 

أن الطالب يرون ما يتميزبو ىذا النوع من  (  Coombs  &Rodd، 2001كما أكدت دراسة )
التعميم ىو إتاحة الفرصة ليم في التعميم في المكان الذي يختارونو وحسب الوقت الذي يناسبيم. مع 

مراعاة فروقيم الفردية؛ حيث يمنحيم ىذا النوع من التعميم الفرصة في التعمم حسب السرعة التي 
 ون بيا حسب قدراتيم واوقاتيم .يستطيعون فييا إنجاز األعمال التي يكمف

 اتجاىات ايجابية نحو الطالب أظيروا ( أنAtan ,et,al 2002وآخرين ) آتان وتوصمت دراسة
فيما  ممتع ، وخاصة انو يسيل التواصل والتعاون التعميم اإللكتروني؛ حيث يرون بأنو استخدام أسموب

 .بينيم
 لرتوني:يف التعليم اإلل املبحح الجانى : اجلودة الشاملة

نما ىو  لم تكن الجودة مفيوًما جديًدا ينبثق عن الحضارة الغربية التي وضعت االسس الحديثة، وا 
مفيوم إسالمي قديم ذكر في آيات كثيرة منيا ، قولو تعالى:" الَِّذي َخَمَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم 

(، وقولو سبحانو:" صنع اهلل الذي أتقن كل شيء" ٕوُر" )سورة الممك، َأْحَسُن َعَماًل َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَغفُ 
( وقولو تعالى " ليبموكم أيكم أحسن عمال " ولم يقل عمال ، فمعيار قبول العمل حسن ٛٛ)سورة النمل، 

خالصو  فالدين االسالمى والديانات السماوية لم يدُعوا إلى العمل فقط، بل دعوا إلى إالتقان  العمل وا 
 جاده. ومن ىنا نستطيع القول بأن الجودة تعني إتقان وضبط العمل. واإل

وتتعدد التعريفات الخاصة بالجودة الشاممة عاما ، وأىميا ما ذكر حسب المواصفات القياسية 
ISO 9000  بأنيا "مجموعة الصفات المميزة لممنتج  سواء كان) نشاط أو عممية أو  ٕٓٓٓلعام

م، ٕ٘ٓٓادرا عمى تمبية الحاجات المعمنة والمتوقعة " )الشامسي، مؤسسة أوشخص( والتي تجعمو ق
متاح عمى اإلنترنت(. وىذه المواصفات يمكن تطبيقيا في المجاالت المختمفة ؛ وىذا يعنى أن الجودة 

 الشاممة مطموبة في جميع األعمال والتخصصات بشكل عام. 
بالخدمة التعميمية المقدمة وىى التي  والجودة في التعميم ىى مجمل السمات والخصائص التى تتعمق

تمبي احتياجات الطالب. أو ىى اجمال الجيود المبذولة من قبل المعنيين في مجال التعميم لرفع 
وتحسين نوعية الخدمات التعميمية المقدمة ، وبما يتناسب مع رغبات المتعمم وقدرات وسمات 

 وخصائص المنتج التعميمى المتاح .
ميم اإللكترونى ، يجب عمى القائمين عميو االلتزام بالضوابط والمعايير التي ولتحقيق أىداف التع

 تساعد عمى نجاحو وفاعميتو . 
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وعرضت وكالة الجودة في لمتعميم العالي في بريطانيا عدد من معايير الجودة الالزمة في مجال 
 ، وىي كاآلتي:التعميم اإللكتروني التي يجب االلتزام بيا عند تطبيق النعميم االلكترونى 

  دقة التصميم المتكامل لممنظومة ، ويقصد بيا التصميم الجيد ثم تجريب أنظمة التدريس
 واإلدارة لمبرامج المصممو قبل طرحيا.لممؤسسة التعميمية 

  حرص المؤسسات التعميمية عمى أن تتوافق معايير الدرجات العممية الممنوحة لبرامج التعمم
لمدرجات التي تمنحيا المؤسسات التعميمية بالطرق المعتادة مع اإللكتروني مساوية ومقابمة 

 االلتزام  بالضوابط المنظمة والمعايير المعتمدة في البمد لمطبق بيا .
  .ضبط إدارة تنقيذ برامج التعميم اإللكتروني 
 .تقديم الدعم لمطالب واىتمام المؤسسة التعميمية بتطوير ودعم التعمم الذاتي 
 ل دورى مقنن ومنظم، بجانب التقييم الختامي المستخدم لبرامج التعمم تقييم الطالب بشك

 اإللكتروني  المناسب لنمط الدراسة . )الكندي، متاح عمى اإلنترنت(.
إن نقل إدارة الجودة الشاممة  إلى مجال التعميم يقتضي أن نضع في اعتبارنا أن ىناك فروًقا 

أنو رغم االتفاق في المبادئ األساسية في إدارة الجودة بين المجاالت المختمفة والمجال التعميمى ، و 
الشاممة في مجاالت المختمفة والتعميم إال أن ىناك فروًقا يحتميا التطبيق في المؤسسة التعميمية ومنيا 

 عمى سبيل المثال:
 أن المؤسسة التعميمية )المدرسة أو الجامعة( عامة ليست مصنًعا أو متجرا . -
 م يتمثل فى تعميم الطالب وليس الطالب أنفسيم.أن اإلنتاج في التعمي -
 أن الطالب أو الدارسين ليسوا منتجات إال بقدر ما اكتسبوا من تعمم وخبرات . -
 ضرورة اشتراك الطالب في تعميم أنفسيم فيم ُمنِتج وُمنَتج. -
 تعدد نوعية المستفيدين في العممية التعميمية. -
 ة في تكوينو ولو طبيعة فريدة ومميزة في خصائصو.المنتج التعميمى )المتعمم ( لو طبيعة معين -
 صعوبة التحكم في مدخالت العممية التعميمية المؤثرة عمى إعداد المنتج التعميمى. -
 عدم وجود فرصة لعممية استرجاع المنتج كما في المؤسسات الغير تعميمية . -
 تعدد نوعيات المنتج التعميمى في العممية التعميمية الواحدة. -

ىذه الفروق الجوىرية بين التعميم والمجاالت األخرى فإنو من الطبيعى أن تأخذ إدارة وفى ضوء 
الجودة الشاممة في العممية التعميمية مساًرا إجرائًيا مختمًفا مع الحفاظ عمى األىداف المنشودة منيا. 

 م(ٕٕٓٓ)مصطفى واألنصاري،
 إجراءات الدراسة

سة:  ج الدرا هو  م
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حصائي الوصفي لدراسة الواقع من خالل تجميع المعمومات استخدمت الدراسة المنيج اإل
 والبيانات الخاصة بالظاىرة محل الدراسة، ثم أخضاعيا لمتحميل إحصائًيا.

 مجتمع الدراسة:
م بمدينة تبوك . وعددىم ٕٙٔٓيتكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الدبموم العام لعام 

 ة التربية جامعة تبوك .طالبة وجميع أعضاء ىيئة التدريس بكمي ٓٓٙ
 عينة الدراسة :

( طالبة  ٓٙشممت عينة الدراسة بعض طالبات الدبموم العام تخصص المغة العربية  وعددىم )
(  وقد تم اختيارىم بشكل عشوائي، ووزعت  ٘ٔوعدد أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  عددىم ) 

  عمييم االستبانة. 
سة وصدقوا:  أداة الدرا

الباحثة في إعداد االستبانة ببعض الدراسات السابقة ، التي عنيت بعممية التعميم استعانت 
 ( الخماسي لإلجابة عن جميع فقراتيا .Likertاإللكتروني وجودتو، وقد تم استخدام مقياس ليكرت )

ولحساب صدق األداة تم عرضيا بصيغتيا األولية عمى عدد من أعضاء ىيئة التدريس في   
لتعميم، وتخصص المناىج وطرق التدريس، وتم التعديل بناًء عمى توجييات السادة تخصص تقنيات ا

 المحّكمين. وجاءت االستبانة بشكميا النيائي في ستة أجزاء رئيسة ، عمى النحو التالى :
  ،الجزء األول خاص بمعـمـومـات عن أفراد عينة الدراسة، واشتمل عمى : الجنس، والعمر

 دام الحاسب واإلنترنت.وسنوات الخبرة في استخ
  الجزء الثاني يتضمن مفردات خاصة بالمتطمبات الالزم توافرىا في متعممي برامج التعميم

 اإللكتروني؛ واشتمل عمى عشر مفردات .
  الجزء الثالث يحتوي عمى إحدى عشرة مفردة تتعمق بالمتطمبات الالزم توافرىا في مدربي برامج

 التعميم اإللكتروني .
 لرابع يركز عمى متطمبات محتوى مقررات برامج التعميم اإللكتروني ؛  واشتمل عمى أربع الجزء ا

 عشرة مفردة .
  الجزء الخامس يتضمن المتطمبات الالزم توافرىا في بيئة التعميم اإللكتروني ؛ واشتمل ىذا

 القسم عمى ثمان مفردات.
 يم اإللكتروني الفعال؛ واشتمل عمى الجزء السادس يتضمن المتطمبات الالزمو لنظام إدارة التعم

 اثنتي عشرة مفردة .
، ٗ، أوافق بدرجة كبيرة =٘تم استخدام مقياس ليكرت الخماسى ؛ )أوافق بدرجة كبيرة جدا =

 ٔ، أوافق بدرجة صغيرة جدا =ٕ، أوافق بدرجة صغيرة =ٖأوافق بدرجة متوسطة =
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 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

( من Pearson Correlationتم استخدام معامل االرتباط بيرسون ) لحساب صدق االتساق
لمحساب بين كل فقرة من فقرات المحور والدرجة الكمية لذلك المحور. وجاءت  SPSSخالل برنامج 

(. واعطت النتائج داللة بالتماسك واالتساق الداخمي ٔٓ.ٓجميع الفقرات دالة إحصائًيا عند مستوى )
 بين فقرات االستبانة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ٔجدول )
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حساب صدق االتساق الداخمي من خالل قياس العالقة بين درجة كل محور والدرجة الكمية لممحور  
التي تنتمي إليو بالنسبة لوجيات نظر طالبات الدبموم العام وأعضاء التدريس تجاه المتطمبات األساسية 

 ودة الشاممةلمتعميم اإللكتروني الفعال في ضوء معايير الج
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور

المتطمبات الواجب توافرىا في المتعممين  في برامج التعميم 
 اإللكتروني الفعال

ٗ ٓ.ٖٕٚٔ** ٜ ٓ.ٖٗٛٗ** 
٘ ٓ.ٙٛٙٙ** ٔٓ ٓ.ٖٙٛ٘** 
ٙ ٓ.ٜٜٕٙ** ٔٔ ٓ.ٜ٘ٚٙ** 
ٚ ٓ.ٜٕ٘٘** ٕٔ ٓ.ٚٗٚٚ** 
ٛ ٓ.ٚٚٗٚ** ٖٔ ٓ.ٙٔٔٓ** 

مبات الواجب توافرىا في مدربي برامج التعميم المتط
 اإللكتروني الفعال

ٔٗ ٓ.ٜٗٙٛ** ٕٓ ٓ.ٖٚٔٗ** 
ٔ٘ ٓ.ٙ٘ٔٔ** ٕٔ ٓ.ٜٖٙ٘** 
ٔٙ ٓ.ٙٔٛٚ** ٕٕ ٓ.ٙٛٓٙ** 
ٔٚ ٓ.ٖٕٖٙ** ٕٖ ٓ.ٚٚٗٛ** 
ٔٛ ٓ.ٚٙٓٙ** ٕٗ ٓ.ٕٜٚ٘** 
ٜٔ ٓ.ٜٖٙٛ**   

 خصائص محتوى مقررات برامج التعميم اإللكتروني الفعال

ٕ٘ ٓ.ٖٙٔٗ** ٖٕ ٓ.ٖٚٙٗ** 
ٕٙ ٓ.ٜٜ٘ٓ** ٖٖ ٓ.ٖٚٙٛ** 
ٕٚ ٓ.ٖٚٛٗ** ٖٗ ٓ.ٙٙٚٚ** 
ٕٛ ٓ.ٖٚٙٗ** ٖ٘ ٓ.ٙٛٛٛ** 
ٕٜ ٓ.ٚ٘ٛٓ** ٖٙ ٓ.ٜٙٛٓ** 
ٖٓ ٓ.ٙٛ٘ٓ** ٖٚ ٓ.ٖٜٚٚ** 
ٖٔ ٓ.ٖٚٓٓ** ٖٛ ٓ.ٚٙ٘ٙ** 

 خصائص بيئة التعميم اإللكتروني الفعال

ٖٜ ٓ.ٙٓٗ٘** ٖٗ ٓ.ٜٚٚٙ** 
ٗٓ ٓ.ٛٗٛٛ** ٗٗ ٓ.ٕٚ٘ٛ** 
ٗٔ ٓ.ٛ٘ٔ٘** ٗ٘ ٓ.ٜٙٛ٘** 
ٕٗ ٓ.ٚٓٗٓ** ٗٙ ٓ.ٖ٘ٛٚ** 

المتطمبات الواجب توافرىا في نظام إدارة التعميم اإللكتروني 
 الفعال

ٗٚ ٓ.ٖٙٛٙ** ٘ٗ ٓ.ٜٜٕٚ** 
ٗٛ ٓ.ٚٛٔٚ** ٘٘ ٓ.ٜٚٙٙ** 
ٜٗ ٓ.ٜٜٕٙ** ٘ٙ ٓ.ٜٜٓٚ** 
٘ٓ ٓ.ٕٜٛٗ** ٘ٚ ٓ.ٚٛٙٛ** 
ٕ٘ ٓ.ٛ٘ٔ٘** ٘ٛ ٓ.ٕٚٚٗ** 
ٖ٘ ٓ.ٕٚٛٙ** ٜ٘ ٓ.ٕٛ٘ٔ** 

 .ٔٓ.ٓ)**( دالة إحصائيا عند مستوى من 
سة:  بات أداة الدرا  ث
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(. لقياس ثبات االستبانة، Alpha -Chronbachتم استخدام معامل الثبات )ألفاكرونباك( )
مفردات والتأكد من ثباتيا وقد بينت النتائج، ارتفاع معامل الثبات وجاءت النسبة عالية تؤكد عمى ثبات 

 االستبانة ومن ثم يمكن االعتماد عمييا في قياس ما أعدت لقياسو.
 ( ٕجدول )

 حساب معامل ثبات ألفا كرونباك لمحاور االستبانة
معامل ثبات ألفا  عدد البنود المحور

 كرونباك )%(

المتطمبات الواجب توافرىا في المتعممين في برامج التعميم 
 اإللكتروني الفعال

ٔٓ ٛٙ ، 

المتطمبات الواجب توافرىا في مدربي برامج التعميم اإللكتروني 
 الفعال

ٔٔ ٜٛ ، 

 ، ٜٗ ٗٔ متطمبات محتوى  مقررات برامج التعميم اإللكتروني الفعال
 ، ٜٛ ٛ متطمبات بيئة التعميم اإللكتروني الفعال

 ، ٜ٘ ٕٔ متطمبات نظام إدارة التعميم اإللكتروني الفعال

 ، ٜٛ 55 الثبات الكمي

 تفسري نتائج الدراسة ومهاقشتوا:

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرف وجيات نظر طالبات الدبموم العام تخصص المغة العربية وأعضاء 
ىيئة التدريس حول المتطمبات الالزمة لبرامج التعميم اإللكتروني الفعال في ضوء معايير الجودة 

 عن األسئمة عمى النحو اآلتي:الشاممة، وفي ىذا الجزء من الدراسة سيتم اإلجابة 
 ما متطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في المتعممين ؟السؤال األول: 

ولالجابة عن السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
 واالنحرافات المعيارية  

 
 
 
 
 

 
(ٖجدول )   



ج الدبلوم العام تخصص اللغة العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة متطلبات التعليم اإللكتروني الفعال لبرنام
  د.نجالء يوسف يوسف حواس                                                                          بكلية التربية جامعة تبوك.

يد –جملة كلية الرتبية                                             05                 م               9109يوليو  –العدد السابع والعشرون   سع  جامعة بور

وترتيبيا تنازلًيا إلجابات أفراد  واالنحرافات المعيارية ية والمتوسطات الحسابيةالتكرارات والنسب المئو 
عن المتطمبات األساسية الواجب توافرىا في المتعممين في برامج التعميم اإللكتروني  عينة الدراسة

 الفعال
أوافق  العبارة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسط
 ة 

أوافق 
بدرجة 

 غيرةص

أوافق 
بدرجة 
صغيرة 
 جدا 

المتوسط 
الحساب
 ي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

أن يكون لدى المتعمم الدافعية 
 والرغبة المستمرة لمتعمم.

 ٔ ٚٙ.ٓ ٓ٘.ٗ ٕ - ٖ ٕٙ ٙٛ ت
% ٘ٙ.ٕ ٗٓ.٘ ٕ.ٓ - ٔ.ٖ 

إلمام المتعمم بالميارات األساسية 
 الستخدام الحاسب اآللي وتطبيقاتو.

 ٕ ٘ٛ.ٓ ٔٗ.ٗ ٕ ٙ ٙ ٖ٘ ٙٛ ت
% ٘ٙ.ٕ ٖٗ.ٙ ٖ.ٜ ٖ.ٜ ٔ.ٖ 

اإللمام بكيفية االتصال بكل من 
 المدرب والمتعممين إلكترونًيا.

 ٖ ٘ٚ.ٓ ٖٕ.ٗ ٔ ٗ ٔٔ ٛٚ ٚ٘ ت
% ٖٚ.ٚ ٘ٔ.ٚ ٚ.ٖ ٕ.ٙ ٓ.ٚ 

أن يكون كالىما جاداً في العمل 
العممي والتعميم والتواصل فيو 

 لساعات طويمة.

 ٖ ٕٛ.ٓ ٖٕ.ٗ ٔ ٘ ٙٔ ٙٙ ٖٙ ت
% ٗٔ.ٚ ٖٗ.ٚ ٔٓ.ٙ ٖ.ٖ ٓ.ٚ 

إلمام المتعمم بالميارات األساسية 
 الستخدام اإلنترنت وأدواتيا.

 ٗ ٕٛ.ٓ ٛٔ.ٗ ٔ ٛ ٓٔ ٚٚ ٚ٘ ت
% ٖٚ.ٖ ٘ٓ.ٖ ٙ.٘ ٘.ٕ ٓ.ٚ 

اإللمام بطرق استقبال الواجبات 
رسال اإلجابات واالستفسارات إلى  وا 

 المدرب.

 ٗ ٖٛ.ٓ ٛٔ.ٗ ٕ ٘ ٖٔ ٘ٚ ٙ٘ ت
% ٖٚ.ٔ ٜٗ.ٚ ٛ.ٙ ٖ.ٖ ٔ.ٖ 

التدرب عمى كيفية استخدام المقرر 
 اإللكتروني وأساليب التقويم فيو.

 ٘ ٗٛ.ٓ ٗٔ.ٗ - ٜ ٙٔ ٓٚ ٘٘ ت
% ٖٙ.ٚ ٗٙ.ٚ ٔٓ.ٚ ٙ.ٓ - 

القدرة عمى أداء التكاليف التي تطمب 
 منو/ منيا بسرعة وجودة.

 ٙ ٘ٚ.ٓ ٖٓ.ٗ ٔ ٙ ٚٔ ٖٜ ٖٙ ت
% ٕٖ.٘ ٙٓ.ٛ ٔٔ.ٔ ٖ.ٜ ٓ.ٚ 

أن يعرف/تعرف الطرق واألساليب 
المختمفة لتقويم المعمومات المكتسبة 

 من المواقع اإللكترونية.

 ٚ ٔٛ.ٓ ٜٜ.ٖ - ٜ ٕٗ ٓٛ ٓٗ ت
% ٕٙ.ٔ ٕ٘.ٖ ٔ٘.ٚ ٘.ٜ - 

اإللمام ببعض الميارات الفنية لحل 
المشكالت التقنية البسيطة التي قد 
 تواجييم أثناء تدربيم إلكترونًيا.

 ٛ ٜ٘.ٓ ٕٜ.ٖ ٕ ٖٔ ٕٗ ٓٚ ٗٗ ت
% ٕٛ.ٛ ٗ٘.ٛ ٔ٘.ٚ ٛ.٘ ٔ.ٖ 

 ٛٔ.ٗ المتوسط الحسابي* العام لممحور

 ٘* المتوسط الحسابي من 
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جاء في الترتيب األول: "الدافعية والرغبة المستمرة لمتعميم لدى المتعمم." بمتوسط  
ستخدام الحاسب اآللي (. ثم يمييا في المركز الثانى : "إلمام المتعمم بميارات آ٘.ٗحسابى)

 (. ٔٗ.ٗوتطبيقاتو."؛ إذ بمغ متوسطيا الحسابي )
م( حيث ترى استخدام المنيج ٕ٘ٓٓوجاءت ىذه النتيجة لتتفق مع ما دراسة سعاد شاىين )

اإللكتروني مع الطالب يؤدى لزيادة الدافعية والرغبة   لمتعميم ويمكنو من االستفادة من ىذا النوع من 
األمثل . ولكي يتم استخدام التعميم اإللكتروني بفاعمية  يجب أن يكون لدى كل  التعميم عمى الوجو

 المتعممين االستعداد والخمفية الواضحة الكاممة في استخدام الميارات األساسية لمتعميم اإللكتروني.
وقد توالت النتائج تنازليا حتى جاءت فى المرتبة العاشرة واألخيرة: " اإللمام ببعض الميارات 
الفنية لمتعامل مع المشكالت التقنية البسيطة المتكررة التي قد تواجييم أثناء تعمميم إلكترونًيا."؛ وقد 

(. وقد يعود سبب رضا أفراد العينة عن أىمية اإللمام ببعض الميارات ٕٜ.ٖبمغ المتوسط الحسابي )
المتعممين لدييم تصور واضح الفنية لحل المشكالت التقنية التي تواجييم إلى أن عدًدًا كبيًرًا من 

ومحدد عن ماىية التعميم اإللكتروني واستخداماتو ، ويدرك المتعمم مدى أىمية وضرورة الدور الذي 
تمعبو التقنيات الحديثة في ىذا المجال ، وبناًء عمي ذلك فيم يرون ضرورة االلمام بأىم الميارات 

 صعوبة فنية أو تقنية .   الفنية والتقنية التي قد تساعدىم عمى التغمب عمى أي
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات األخرى ، والتي تبين أن الطالب أو المتعممين يفتقدون 

 , 2001الدقة في الخبرات الفنية والتقنية عند التحاقيم ببرامج التعميم اإللكتروني، فدراسة )
Coombs  &Rodd نية لدى الطالب والمتعممين (،قد أظيرت نتائجيا عدم وجود خبرات فنية وتق

لمواجية المشكالت في التقنية المستخدمة والتي قد تطرأ أثناء الدراسة ، ويعمل ذلك عمى  تقميل 
ونتائج ىذه الدراسات تظير أن  المكاسب والفوائد التي يجنييا المتعممون في ىذا النوع من التعميم .

و موافقون  بدرجة كبيرة عمى جميع فقرات ىذا أفراد عينة الدراسة إما موافقون بدرجة كبيرة جدا أ
 المحور 

ويمكن القول إن ىذه النتائج تدل عمى أن موافقة أفراد عينة الدراسة  ليذه الفقرات تدل عمى 
أىمية وضرورة ىذه المتطمبات واالحتياجات ، وضرورة توافرىا في متعممين برامج التعمم اإللكتروني؛ 

ظمى من جميع ما يطرح في تمك البرامج من أجل االستمرار في التدرب لكي يتمكنوا من االستفادة الع
 بشكل سيل وميسر، ويكون ذلك دافًعا ليم في المستقبل لاللتحاق ببرامج تعميمية مشابيو .

ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في مدربي البرنامج  السؤال الثاني:
السابق تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وترتيبيا وفيم يمى تفصيال ولالجابة عن السؤال 

 لذلك. 
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(ٗجدول)  
وترتيبيا تنازلًيا إلجابات أفراد  واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية

مج التعميم اإللكتروني عن المتطمبات األساسية الواجب توافرىا في المتعممين في برا عينة الدراسة
 الفعال

أوافق  العبارة
بدرجة 
كبيرة 
 جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسط
 ة 

أوافق 
بدرجة 
 صغيرة

أوافق 
بدرجة 
صغيرة 
 جدا 

االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري

 الترتيب

تمكن المدرب من ميارات استخدام الحاسب اآللي 

 وتطبيقاتو.

 ٔ ٖ٘.ٓ ٘ٙ.ٗ  ٔ ٔ ٛٗ ٖٓٔ ت

% ٙٚ.ٖ ٖٔ.ٗ ٓ.ٚ ٓ.ٚ  

 ٕ ٚ٘.ٓ ٕٙ.ٗ  ٔ ٗ ٙٗ ٓٓٔ ت تمكن المدرب من ميارات استخدام اإلنترنت وأدواتيا.

% ٙٙ.ٕ ٖٓ.٘ ٕ.ٙ ٓ.ٚ  

 ٖ ٗٙ.ٓ ٚ٘.ٗ  ٔ ٜ ٘ٗ ٜٛ ت التمكن من طرق التدريب اإللكتروني وأساليب تقويمو.

% ٙٗ.ٔ ٕٜ.ٗ ٘.ٜ ٓ.ٚ  

اإللكتروني وكيفية التعامل مع إتقان استخدام المقرر 

 محتوياتو.

 ٗ ٚٙ.ٓ ٙ٘.ٗ  ٕ ٜ ٗٗ ٜٛ ت

% ٙٗ.ٔ ٕٛ.ٛ ٘.ٜ ٔ.ٖ  

التعامل مع المتدربين/المتدربات إلكترونًيا بكفاءة وسرعة 

 واحترام.

 ٘ ٛٙ.ٓ ٘٘.ٗ ٔ ٔ ٚ ٚٗ ٜٙ ت

% ٖٙ.ٕ ٖٓ.ٜ ٗ.ٙ ٓ.ٚ ٓ.ٚ 

ة مع إمداد المتدربين/المتدربات بتغذية راجعة متوافق

 محتوى البرنامج التعميم المدرجين فيو.

 ٙ ٛٙ.ٓ ٕٗ.ٗ  ٕ ٔٔ ٔٙ ٜٚ ت

% ٘ٔ.ٙ ٖٜ.ٜ ٚ.ٕ ٔ.ٖ  

إتقان كيفية استخدام وسائل التقويم اإللكتروني بطريقة 

 فعالة.

 ٚ ٔٚ.ٓ ٖٚ.ٗ ٔ ٕ ٜ ٜٙ ٕٚ ت

% ٗٚ.ٔ ٗ٘.ٔ ٘.ٜ ٔ.ٖ ٓ.ٚ 

تمكن المدرب من الطرق المختمفة في إعداد وتصميم 

 المحتوى اإللكتروني.

 ٛ ٓٛ.ٓ ٖٗ.ٗ  ٙ ٗٔ ٘٘ ٛٚ ت

% ٘ٔ.ٓ ٖ٘.ٜ ٜ.ٕ ٖ.ٜ  

إتقان كيفية التعامل مع نظام إدارة التعميم اإللكتروني 

 المستخدم بميارة.

 ٜ ٙٚ.ٓ ٖٔ.ٗ ٔ ٖ ٖٔ ٚٙ ٜٙ ت

% ٗ٘.ٔ ٖٗ.ٛ ٛ.٘ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

استخدام برامج الوسائط المتعددة بكفاءة إليجاد التكامل 

 الصوت والصورة والرسوم والنصوص. بين

 ٓٔ ٙٚ.ٓ ٕ٘.ٗ ٔ ٖ ٘ٔ ٕٚ ٕٙ ت

% ٗٓ.٘ ٗٚ.ٔ ٜ.ٛ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

إتقان استخدام وسائل االتصال المتزامنة )غرف المحادثة( 

وغير المتزامنة )المنتديات( المستخدمة في التعميم 

 اإللكتروني.

 ٔٔ ٖٜ.ٓ ٗٔ.ٗ ٗ ٘ ٚٔ ٚٙ ٓٙ ت

% ٖٜ.ٕ ٖٗ.ٛ ٔٔ.ٔ ٖ.ٖ ٕ.ٙ 

 ٖٗ.ٗ المتوسط* العام لممحور

 ٘* المتوسط الحسابي من 
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وحيث  تمكن المدرب من ميارات استخدام الحاسب اآللي وتطبيقاتومما سبق يتضح انو جاء في الترتيب األول ؛ 

(. ثم توالت المراتب تنازليا بين فقرات المحور حتى جاء في المرتبة ٘ٙ.ٗبمغ متوسطيا الحسابي )
قرة التالية " إتقان استخدام وسائل االتصال المتزامنة )غرف المحادثة( وغير المتزامنة األخيرة الف

 (.ٗٔ.ٗ)المنتديات( المستخدمة في التعميم اإللكتروني."، بمتوسط حسابي قدره )
ويتضح من ىذه النتائج ضرورة تمكن أعضاء ىيئة التدريس )المدربين( والعاممين عمى برامج التعميم 

من التدريب عمى استخدام التقنيات الحديثة المستخدمة في العممية التعميمية قبل السماح اإللكتروني 
ليم بالعمل كمدربين. وىذا يعد من األمور االساسية لكي يتمكنوا من التعامل مع التقنيات بسيولة، 

س حيث إن فاعمية استخدام التعميم اإللكتروني ستنجح بشكل كبير إذا تمكن أعضاء ىيئة التدري
)المدربين( وكان لدييم االستعداد والخمفية الكاممة الوافية في استخدام التقنية الحديثة المتعمق بيذا 

، تؤكد ذلك فتوصمت إلى أن يوجد العديد Frydenberg , 2002)النوع من التعميم . وجاءت دراسة )
من ضمن تمك المجاالت من المجاالت االزم توافر ليا معايير الجودة في نظام التعمم اإللكتروني، و 

 إاللمام التام والجيد لممعمم بطرائق التدريس اإللكترونية.
وتشير النتائج إلى أن أغمب الطالبات يقدرن أىمية دور عضو ىيئة التدريس )المدرب( في 
نظام التعميم اإللكتروني، واعتباره ىو الركيزة األساسية إلنجاح التعميم االلكترونى ، بشرط أن يكون 

ا ومتقًنا وواعى الستخدام جميع ما يتعمق بالتقنيات الحديثة  في ىذا المجال. ويعد ىذا مؤشًرًا جيًدًا مممِّ 
يوضح مدى ارتفاع الوعي بين الطالبات لدور المعمم والتقنية الحديثة في مجال التعميم االلكترونى، مع 

م( والتي ركزت عمى ٕ٘ٓٓرغبتيم في االستفادة منيما. وىذه النتائج تتفق مع دراسة المقاني )
الخصائص الالزمة لمعمم المدرسة اإللكترونية، وكان من أىميا : أن يكون قادًرا عمى إدارة و تنظيم 
المواقف التعميمية في وجود التقنية المتقدمة، وأن يكون قادًرًا عمى التحكم في إدارة التفاعالت داخل 

 ادة ثقافة المتعمم فيما يختص بالتقنيات الحديثة.الصف االفتراضي. مع امتالكو القدرة عمى تنمية وزي
 كشفت ( التيCoombs  &Rodd، 2001وتتفق النتيجة أيضا مع دراسة كومبس ورود )

عن دور أدوات اإلنترنت في إيصال التعميم بكفاءة لمطالب ؛ وجاءت النتائج تؤكد أن أعضاء ىيئة 
إللكتروني، كالبريد اإللكتروني ومؤتمرات الفيديو التدريس )المدربين( والطالب يرون أن أدوات التعميم ا

وغيرىا، تراعي وتنسجم مع الفروق الفردية وقدرات الطالب، وتسمح ليم بالتعمم في المكان الذي 
يتواجدون فيو دون التقييد بمكان او زمان، وايضا التعمم حسب السرعة والقدرة التي يستطيعون فييا 

 يا .إنجاز  كل األعمال التي يكمفون ب
: ما متطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في محتوى مقررات برامج السؤال الثالث

 التعميم اإللكتروني ؟
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ولالجابة عن السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 المعيارية وترتيبيا لكل مفردة 

( ٘جدول )   
وترتيبيا تنازلًيا إلجابات  واالنحرافات المعيارية، التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية عرض
عن رأييم في أىم الخصائص الواجب توافرىا في محتوى مقررات برامج التعميم  عينة الدراسة أفراد

 اإللكتروني الفعال
أوافق  العبارة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
درجة ب

متوس
 طة 

أوافق 
بدرجة 
 صغيرة

أوافق 
بدرجة 
صغيرة 
 جدا 

المتوسط 

 الحسابي

 الترتيب االنحراف المعياري

أن يكون ىناك ارتباط وثيق بين أىداف المقرر 

لكتروني ومحتواه وأنشطتو.  التعميمى اإل

 ٔ ٘ٙ.ٓ ٕ٘.ٗ ٔ - ٚ ٘٘ ٜٓ ت

% ٘ٛ.ٛ ٖ٘.ٜ ٗ.ٙ - ٓ.ٚ 

فردية بين المتدربين/ أن يراعي المحتوى الفروق ال

 المتدربات.

 ٕ ٖٚ.ٓ ٜٗ.ٗ ٔ ٖ ٙ ٖ٘ ٜٓ ت

% ٘ٛ.ٛ ٖٗ.ٙ ٖ.ٜ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

استخدام أنماط متنوعة من الوسائط، ومنيا: 

)النصوص، الرسوم، الفيديو، المحاكاة، وغيرىا( مما 

 يساعد المتدرب/ المتدربة عمى بقاء أثر التعميم .

 ٖ ٚٙ.ٓ ٙٗ.ٗ ٔ ٔ ٙ ٗٙ ٔٛ ت

% ٕ٘.ٜ ٗٔ.ٛ ٖ.ٜ ٓ.ٚ ٓ.ٚ 

لكتروني بحيث تراعي الفروق  تنوع أساليب التقويم اإل

 الفردية بين المتدربين/ المتدربات.

 ٗ ٖٙ.ٓ ٕٗ.ٗ - ٕ ٙ ٔٚ ٗٚ ت

% ٗٛ.ٗ ٗٙ.ٗ ٖ.ٜ ٔ.ٖ - 

تقسيم المحتوى التعميمى بشكل متدرج من حيث 

 الصعوبة مع المحافظة عمى دقتو وسالمتو.

 ٘ ٚٙ.ٓ ٖٛ.ٗ - ٖ ٚ ٓٚ ٔٚ ت

% ٗٚ.ٓ ٗٙ.ٗ ٗ.ٙ ٕ.ٓ - 

توافر أساليب إلكترونية لقياس المستوى العممي 

 لممتدرب/ لممتدربة.

 ٙ ٙٙ.ٓ ٖ٘.ٗ - ٖ ٚ ٙٚ ٚٙ ت

% ٖٗ.ٛ ٜٗ.ٚ ٗ.ٙ ٕ.ٓ - 

توافر فرق عمل متخصصة في تطوير محتوى 

لكترونية.  المقررات اإل

 ٚ ٜٙ.ٓ ٖٗ.ٗ - ٔ ٙٔ ٘ٙ ٜٙ ت

% ٗ٘.ٚ ٖٗ.ٓ ٔٓ.ٙ ٓ.ٚ - 

مرونة محتوى المقرر في البرنامج التعميمى من حيث 

 إتاحة الفرصة لمتعديل أو اإلضافة أو الحذف.

 ٚ ٘ٛ.ٓ ٖٗ.ٗ - ٜ ٓٔ ٖ٘ ٓٛ ت

% ٕ٘.ٙ ٖٗ.ٜ ٙ.ٙ ٘.ٜ - 

تضمين دليل لممتدرب/المتدربة بحيث يعرض المحتوى 

 وكيفية اإلبحار داخمو بكفاءة.

 ٛ ٘ٚ.ٓ ٕٖ.ٗ - ٙ ٛ ٜٙ ٛٙ ت

% ٗ٘.ٓ ٗ٘.ٚ ٘.ٖ ٗ.ٓ - 

يقدم لممتدربين/ لممتدربات التغذية الراجعة المناسبة 

 إلكترونيا لتأكيد الفيم لدييم.

 ٜ ٘ٚ.ٓ ٖٓ.ٗ ٔ ٕ ٗٔ ٛٙ ٙٙ ت

% ٖٗ.ٚ ٗ٘.ٓ ٜ.ٖ ٔ.ٖ ٓ.ٚ 
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ربط المحتوى بالمواقع والمصادر العامة والمفيدة عمى 

 اإلنترنت.

 ٓٔ ٖٙ.ٓ ٜٕ.ٗ - ٔ ٔٔ ٖٛ ٛ٘ ت

% ٖٚ.ٜ ٘ٗ.ٕ ٚ.ٕ ٓ.ٚ - 

لكتروني  استمرارية تطوير التقييم البنائي لممحتوى اإل

 في ضوء نتائج تطبيقو.

 ٔٔ ٚٙ.ٓ ٕٚ.ٗ - ٕ ٖٔ ٜٚ ٛ٘ ت

% ٖٛ.ٕ ٕ٘.ٓ ٛ.ٙ ٔ.ٖ - 

ييتم المحتوى بتوفير الفرصة لكل متدرب/ متدربة 

لتنفيذ اختبارات بنائية توضح مدى تقدمو/تقدميا في 

التعميمية ، واختبارات نيائية تحدد العممية 

 مستواه/مستواىا التعميمي بدقة.

 ٕٔ ٕٛ.ٓ ٕ٘.ٗ ٔ ٗ ٛٔ ٕٙ ٛٙ ت

% ٗٗ.ٗ ٗٓ.٘ ٔٔ.ٛ ٕ.ٙ ٓ.ٚ 

أن يصمم محتوى مقررات البرنامج التعميمى  وفق 

لكترونية المعتمدة عالمًيا.  معايير المقررات اإل

 ٖٔ ٚٚ.ٓ ٛٔ.ٗ ٔ ٘ ٖٔ ٓٛ ٗ٘ ت

% ٖ٘.ٖ ٕ٘.ٖ ٛ.٘ ٖ.ٖ ٓ.ٚ 

 ٖ٘.ٗ المتوسط* العام لممحور

 ٘* المتوسط الحسابي من 
وقد جاء في المرتبة األولى بين مفردات المحور الحالي وحسب راى العينة المعنية لمتطبيق " 
االرتباط الوثيق بين أىداف المقرر التدريبي اإللكتروني ومحتواه وأنشطتو." ؛ حيث بمغ متوسط المفردة 

 (. ٕ٘.ٗالحسابي )
وترتبت درجات المفردات تنازليا حتى جاءت فى المرتبة األخيرة " تصميم محتوى مقررات 
البرنامج التدريبي وفق معايير المقررات اإللكترونية المعتمدة عالمًيا. " وبمغ متوسط حساب المفردة  

(ٗ.ٔٛ) 
شعور أفراد  أظيرت حيث ( ( Atan ,et,al ,2002 دراسة آتان وآخرين واتفقت النتيجة مع 

العينة بالراحة واالمان لسيولة الوصول لمصادر المعمومات والمعارف من خالل الروابط المختمفة عبر 
 االنترنت .

أن  أوضحت؛ حيث  Frydenberg,  2002). وتتفق النتيجة أيضا مع ما توصمت إليو دراسة )
نظام التعمم اإللكتروني، وكان منيا العديد من المجاالت الالزم توافر معايير الجودة العالمية ليا في 

تصميم وبناء التدريس وتطوير المقررات والمحتويات عمى شبكة اإلنترنت وفق احترافيات  وجودة 
عالية. مع مراعاة تواجد التقويم الشامل والمستمر لبرنامج التعميم اإللكتروني. ويتفق مع ىذه الرؤية   

 م(  ٕٙٓٓالمخالفي )
ت يفضمن التعميم اإللكتروني عمى لما لو من الفوائد العديدة ، مثل: توفير الجيد حيث يرى " أن الطالبا

والوقت، واالتصال المستمروالمباشر مع أعضاء ىيئة التدريس واالتصال بعضين البعض باستخدام 
 أدوات التعميم اإللكتروني بطريقة المتزامنة أو غير المتزامنة"
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ؤسسات التدريب في المممكة العربية السعودية أن وتوصى الباحثة لكى تتمكن الجامعات وم
تخطط لمحتوى مقررات التعميم اإللكتروني وفق المعايير العالمية يتحتم عمى القائمين عمى التعميم،  في 
وزارة التعميم العالي ، ضرورة المبادرة في إنشاء مؤسسات وىيئات أو إدارات خاصة مسئولة عن 

والتدريب اإللكتروني والتصميم والتنفيذ، ومن ثم اإلشراف عمى كل ما  التخطيط لمقررات برامج التعميم
يخص بناء وتطوير المقررات اإللكترونية، مع ضرورة متابعة خوض التجربة بشكل مباشر عمى أرض 
الواقع، ويمكن االستعانة بمؤسسات وشركات لمقطاع الخاص أن تتولى المشاركة فى ىذه المسئولية؛ 

 مستفيدين تحقيق االىداف المرجوه من تمك البرامج عند االلتحاق بيا.لكي يتسنى لجميع ال
ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في بيئة  السؤال الرابع: .1

 التعميم اإللكتروني ؟
ات ولالجابة عن السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف

 المعيارية، وترتيبيا تنازلًيا إلجابات أفراد عينة الدراسة
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(  ٙجدول )    
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبيا تنازلًيا إلجابات أفراد

 عينة الدراسة عن رأييم في أىم الخصائص الواجب توافرىا في بيئة التعميم اإللكتروني الفعال
أوافق  بارةالع

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسط
 ة 

أوافق 
بدرجة 
 صغيرة

أوافق 
بدرجة 
صغيرة 
 جدا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

تجييز البنية التحتية بما تشممو من 
 أجيزة إلكترونية وشبكات اتصال.

 ٔ ٘ٙ.ٓ ٔٙ.ٗ - ٕ ٛ ٖٚ ٖٓٔ ت
% ٙٛ.ٚ ٕٗ.ٚ ٘.ٖ ٔ.ٖ - 

توافر الدعم الفني عمى مدار ساعات 
اليوم لحل جميع المشكالت الفنية 
والتقنية التي تواجو المدربين 

 والمتدربين/ المتدربات.

 ٕ ٘ٚ.ٓ ٔٗ.ٗ - ٘ ٜ ٘٘ ٔٛ ت
% ٘ٗ.ٓ ٖٙ.ٚ ٙ.ٓ ٖ.ٖ - 

توافر البرمجيات التعميمية  المختمفة 
المتوافقة مع نظام إدارة التعميم 

 روني المستخدم.اإللكت

 ٖ ٖٚ.ٓ ٖ٘.ٗ ٔ ٖ ٛ ٜٙ ٜٙ ت
% ٗٙ.ٓ ٗٙ.ٓ ٘.ٖ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

تساعد البيئة التدريبية عمى تنفيذ 
دارتو  النظام التعميمى اإللكتروني وا 
 وتطويره وتقييمو بشكل سمس.

 ٗ ٚٙ.ٓ ٖٗ.ٗ - ٔ ٗٔ ٛٙ ٚٙ ت
% ٗٗ.ٚ ٗ٘.ٖ ٜ.ٖ ٓ.ٚ - 

أن تخفض وقت وجيد وتكاليف 
عميمية مع المحافظة عمى العممية الت

 جودة التدريب.

 ٗ ٚٚ.ٓ ٖٗ.ٗ - ٘ ٕٔ ٓٙ ٖٚ ت
% ٗٛ.ٚ ٗٓ.ٓ ٛ.ٓ ٖ.ٖ - 

تمبي متطمبات الموقف التعميمى 
وعناصره من المدربين 

والمتدربين/المتدربات والفنيين 
 والتجييزات التقنية.

 ٘ ٜٙ.ٓ ٖٔ.ٗ - ٕ ٗٔ ٓٚ ٗٙ ت
% ٕٗ.ٚ ٗٙ.ٚ ٜ.ٖ ٔ.ٖ - 

قواعد البيانات والمعمومات االشتراك ب
والمجالت العممية المحكمة والمكتبات 

 العالمية المتاحة عمى اإلنترنت.

 ٙ ٖٛ.ٓ ٖٕ.ٗ ٕ ٕ ٕٓ ٕٙ ٗٙ ت
% ٕٗ.ٚ ٗٔ.ٖ ٖٔ.ٖ ٔ.ٖ ٔ.ٖ 

أن تتيح لممتدرب/المتدربة فرًصا 
تعميمية متنوعة عالمًيا من خالل 
 االستعانة بمدربين من دول أجنبية.

 ٚ ٚٓ.ٔ ٖٓ.ٗ ٚ ٛ ٛٔ ٛ٘ ٜ٘ ت
% ٖٜ.ٖ ٖٛ.ٚ ٕٔ.ٓ ٘.ٖ ٗ.ٚ 

 ٖٖ.ٗ المتوسط الحسابي* العام لممحور

 ٘المتوسط الحسابي من  *
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ومما سبق احتمت المرتبة األولى في ىذا المحور المفردة التالية  " تجييز البنية التحتية بما تشمل 

( وتوال ترتيب ٔٙ.ٗلحسابي )وتحتوى أجيزة إلكترونية وشبكات اتصال."؛ حيث بمغ المتوسط ا
المفردات تبعا الراء عينة الدراسة المعنية حتى جاءت في المرتبة األخيرة " اتاحة فرص تعميمية متنوعة 

 (ٖٓ.ٗعالميا باالستعانة بمدربين من دول أجنبية "، حيث بمغ المتوسط الحسابي )
البيئة الفنية والتقنية في عممية  وتعكس النتائج مدى وعي وتفيم أفراد العينة لمدور الذي تمعبو   

التعميم اإللكتروني، ومطالبتيم بضرورة توفير كل ما ىواساسى لتمك البيئة التعميمية من أجل إنجاح 
 العممية التعميمية 

(؛  Coombs  &Rodd , 2001ودراسة )) Yuen  , 1998وتختمف ىذه النتائج مع دراسة  )
راد العينة يعانون من قمة وضعف الدعم الفني الذي يحتاجونو حيث أظيرت نتائج الدراستين أن معظم أف

ويجدونو عند حدوث المشكالت التقنية أثناء عممية التدريس ، وعميو فيم في جاجة إلى الدعم التقني 
والفني والمساندة، والتعمم والتدريب عمى  الطرق المختمفة في استخدام أدوات اإلنترنت المتنوعة في 

م(؛ حيث تر ى ضرورة إنشاء وتجييز ٕ٘ٓٓة. ويتفق ىذا مع ما أوصت بو شاىين )العممية التعميمي
 بنية تحتية قوية لالتصاالت والتجييزات التقنية لمشروع التعميم اإللكتروني.

و تشير النتائج بشكل عام وشامل إلى أن ىناك تكاماًل وتداخل بين البيئة التقنية والفنية لعممية التعميم  
عناصر األخرى ليذه العممية، ولذلك البد من تجييز وبناء  البنية التحتية لالتصاالت، اإللكتروني وال

وضرورة توفير األجيزة والبرامج الخاصة بإدارة عمميات التعميم اإللكتروني؛ لكي يتسنى لممدربين 
إلى نجاح  والمتدربين العمل واالستفادة من ىذه البيئة بشكل أكثر فاعمية وجدية ؛ مما يؤدي في النياية

( في دراستو المتعمقة بمعايير الجودة في التعميم (Frydenberg,2002العممية التعميمية.كما يرى  
اإللكتروني؛ والتى أظيرت أن من أىم المجاالت الواجب توافر معايير جودة فييا، في نظام التعميم 

اإللكتروني بجودة وكفاءه عالية  اإللكتروني، ىي البنية التحتية لمتقنية الحديثة لتوصيل برنامج التعمم
 لتحقيق أعمى قدر من االستفادة . 

ما المتطمبات برامج التعميم اإللكتروني الفعال الواجب توافرىا في نظام  السؤال الخامس: .1
 إدارة التعميم اإللكتروني ؟

ولالجابة عن السؤال السابق تم  حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
 نحرافات المعيارية، وترتيبيا حسب األىمية في الجدول التالى واال 
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 (  ٚجدول )  
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيبيا تنازلًيا إلجابات 
أفراد عينة الدراسة عن رأييم في المتطمبات األساسية الواجب توافرىا في نظام إدارة التعميم 

 إللكتروني الفعالا
أوافق  العبارة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا

أوافق 
بدرجة 
 كبيرة

أوافق 
بدرجة 
متوسط
 ة 

أوافق 
بدرجة 
 صغيرة

أوافق 
بدرجة 
صغيرة 
 جدا 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

توافر نظام حماية وأمان يضمن 
سرية وخصوصية البيانات 

 والمعمومات الخاصة بالمستخدمين

 ٔ ٓٚ.ٓ ٜٗ.ٗ - ٗ ٙ ٔ٘ ٚٛ ت
% ٘ٛ.ٛ ٖٗ.٘ ٗ.ٔ ٕ.ٚ - 

توفير الدعم الفني لييئة التدريب 
والمتدربين/ المتدربات وحصوليم 
 عمييا بسيولة وفي أي وقت.

 ٕ ٕٚ.ٓ ٓٗ.ٗ ٔ ٖ ٘ ٙٙ ٗٚ ت
% ٜٗ.ٚ ٗٗ.ٖ ٖ.ٗ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

يتضمن النظام خدمات االتصال 
المباشر مثل المحادثة المباشرة 

الفتراضية واالتصال غير والفصول ا
المباشر مثل البريد اإللكتروني 

 والمنتديات.

 ٖ ٛٚ.ٓ ٕٖ.ٗ ٔ ٗ ٔٔ ٗٙ ٜٙ ت
% ٗٙ.ٖ ٖٗ.ٓ ٚ.ٗ ٕ.ٚ ٓ.ٚ 

يعمل النظام عمى تقديم المعمومات 
في محتوى البرنامج بشكل متدرج من 

 حيث الصعوبة.

 ٖ ٚٙ.ٓ ٕٖ.ٗ ٔ ٔ ٛ ٚٚ ٔٙ ت
% ٗٔ.ٕ ٕ٘.ٓ ٘.ٗ ٓ.ٚ ٓ.ٚ 

ن يوفر النظام أساليب متابعة أ
وتقويم ألداء كل من المدرب 

 والمتدرب/ المتدربة.

 ٖ ٜٙ.ٓ ٕٖ.ٗ - ٗ ٚ ٘ٚ ٕٙ ت
% ٗٔ.ٜ ٘ٓ.ٚ ٗ.ٚ ٕ.ٚ - 

داري لمدعم  توافر فريق فني وا 
والتوجيو المباشر لكل من المدرب 
والمتدرب/ المتدربة عند استخدام 

 النظام.

 ٗ ٙٚ.ٓ ٜٕ.ٗ ٔ ٘ ٙ ٘ٚ ٕٙ ت
% ٗٔ.ٙ ٘ٓ.ٖ ٗ.ٓ ٖ.ٗ ٓ.ٚ 

يسمح النظام بتنويع إستراتيجيات 
التعميم اإللكتروني في ضوء عدد 
المتدربين وتنوعيم وحجم قاعة 

 التدريب اإللكترونية.

 ٘ ٜٙ.ٓ ٕٚ.ٗ ٔ ٕ ٜ ٔٛ ٙ٘ ت
% ٖٚ.ٙ ٘ٗ.ٗ ٙ.ٓ ٔ.ٖ ٓ.ٚ 

يسمح النظام باشتراك جميع 
المتدربين/ المتدربات في الموقف 

 ٙ ٚٚ.ٓ ٕٙ.ٗ - ٗ ٚٔ ٗٙ ٗٙ ت
% ٖٗ.ٓ ٖٗ.ٓ ٔٔ.ٗ ٕ.ٚ - 
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باستخدام أدوات االتصال  التعميمى
 اإللكترونية التفاعمية.

تقديم تقرير عن أداء المتدرب/ 
المتدربة في أي وقت مع وجود سجل 

 متابعة خاص بكل منيما.

 ٚ ٖٛ.ٓ ٕ٘.ٗ ٔ ٜ ٗ ٖٚ ٕٙ ت
% ٗٔ.ٙ ٜٗ.ٓ ٕ.ٚ ٙ.ٓ ٓ.ٚ 

لمتدربين/ المتدربات أن يكون تقويم ا
شاماًل لمختمف جوانب العممية 
 التعميمية من خالل النظام.

 ٛ ٗٚ.ٓ ٖٕ.ٗ ٔ ٖ ٕٔ ٛٚ ٘٘ ت
% ٖٙ.ٜ ٕ٘.ٖ ٛ.ٔ ٕ.ٓ ٓ.ٚ 

تقديم نتائج التقويم بصورة فورية لكل 
 من المدرب والمتدرب /المتدربة.

 ٛ ٚٚ.ٓ ٖٕ.ٗ ٔ ٘ ٓٔ ٘ٚ ٚ٘ ت
% ٖٛ.٘ ٘ٓ.ٚ ٙ.ٛ ٖ.ٗ ٓ.ٚ 

تخدام نظام متميز إلدارة التعميم اس
( أو Blackboardاإللكتروني مثل 

 (Moodle  لكونو الجزء الرئيس في
 عممية التعميم اإللكتروني.

 ٜ ٔٛ.ٓ ٜٛ.ٖ - ٗ ٖٛ ٗٙ ٖٗ ت
% ٕٛ.ٜ ٖٗ.ٓ ٕ٘.٘ ٕ.ٚ - 

 ٕٛ.ٗ المتوسط الحسابي* العام لممحور

 ٘* المتوسط الحسابي من 
ى الفقرة: "توافرنظام الحماية واألمان لضمان سرية وخصوصية البيانات وجاءت في المرتبة األول

(. وتتوالى تدرجات الفقرات ٜٗ.ٗوالمعمومات الخاصة بالمتعممين " ؛ حيث بمغ متوسطيا الحسابي )
تنازليا حتى جاءت في المرتبة التاسعة واألخيرة الفقرة: " استخدام نظام الكترونى متميز إلدارة التعميم 

 (ٜٛ.ٖتروني وبمغ نسبة المتوسط الحسابي قدره )اإللك
ودراسة فريدنبيرج  Yuen ,1998)واتتفقت النتيجة مع دراسة ين )

(Frydenberg ,2002 ( ودراسة يب )Yip 2004, (( 2006ودراسة كيفس وآخرون , Cavus, 
et, alم  اإللكتروني ( حيث توصموا الى أن المجاالت االزم توافر معايير الجودة ليا في نظام التعم

أىميا حماية حق المتعممين في الخصوصية في فصوليم االفتراضية ،تدعميم حتى التمكن من التعمم 
ليصبح ىادف كما أكدوا عمى أن قياس وتقييم نجاح أي نظام إلدارة التعميم اإللكتروني يجب أن يكون 

لمقياس، وأن يكون سيال فى متاًحا وواضح لمجميع ، وليس مقصوًرا عمى جية بعينيا، ويكون قاباًل 
التطبيق ، ويخضع لمتطوير، ومتوازًنًا ويشمل جميع الجوانب ، وأن يكون مؤمنا من االختراقات 

 الخارجية، وأكثر موثوقية ومصداقية .
م( التي أوضحت أن الطالبات يؤكدن عمى أىمية ٕٙٓٓ. واتفقت النتائج مع دراسة المخالفي )

لعديدة، ومن بينيا: االتصال الدائم مع أعضاء ىيئة التدريس ومع بعضين التعميم اإللكتروني لمزاياه ا
مكانية مناقشة األفكار  البعض باستخدام أدوات التعميم اإللكتروني بطرية متزامنة أو غير متزامنة، وا 

 المختمفة بين أكبر عدد منين مع اتساع دائرة الحوار . 
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يرون أنيم بحاجة إلى تدريبيم عمى الدعم  وتؤكد النتائج أن معظم المتعممين عينة الدراسة
التقني والفني تعمم الطرق واالستراتيجيات المختمفة في كيفية التعامل مع اإلنترنت وخاصا في العممية 

 التعميمية.
 التوصيات واملكرتحات

بناء عمى ماسبق من نتائج ليذه الدراسة تضح الباحثة التوصيات التالية بين يدى الخيراء والمعنين 
 بالتعميم االلكترونى  وىي عمى النحو اآلتي:

  تدريب المتعممين عمى كيفية استخدام المقررات والمحتويات اإللكترونية وأساليب التقييم فييا
قبل البدء الفعمي لمتطبيق في التعميم اإللكتروني. وكذلك التدريب عمى كيفية االتصال والتواصل 

 نًيا.بين كال من المدربين والمتعممين إلكترو 
  الزام جميع المدربين في برامج التعميم اإللكتروني بشكل عام االتقان فى تطبيق نظام إدارة

التعميم اإللكتروني المتبع والتمكن من كيفية التعامل مع المقرر والمحتوى اإللكتروني 
 ومحتوياتو .

 ى  لتتولى عممية توظيف الكفاءات العممية الجيدة والمدركة وواعية ألىمية التعميم االلكترون
 إدارة التعميم اإللكتروني في التخصصات المختمفة.

  تصميم محتوى ومقررات برنامج التعميم اإللكتروني وفق معاييرعالمًيا، مع توافر ِفَريق عمل
مدرب و متخصص في تطوير محتوى تمك المقررات باستمرار لمتابعة ما يتم في النظام وعالج 

 .الخمل الذى يحدث في أي وقت 
 .تجييزوتدعيم البنية التحتية لمنظام بما تحتاج من أجيزة إلكترونية، وشبكات اتصال، وغيرىا 

 إجراء دراسات أخرى تكشف عن فاعمية بعض اإلستراتيجيات المتبعة في برامج التعميم
 اإللكتروني وأثرىا عمى التحصيل ومتغيرات أخرى .

وانب أخرى في التعميم االلكترونى .اتاحة الفرصو لمباحثين بإجراء دراسات مختمفة لج 
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 املراجع

 أوال : المراجع العربية
( . التعميم المستمر بين النظرية والتطبيق، مطابع الفرزدق ٜٜٚٔالحميدي، عبد الرحمن . ) -

 التجارية، الرياض
 (. التدريب عن بعد وتنمية الموارد البشرية باستخدام الكمبيوترٕٔٓٓتوفيق، عبدالرحمن . ) -

 واإلنترنت، القاىرة، مركز الخبرات المينية لإلدارة
م( . برنامج إدارة الجودة الشاممة ٕٕٓٓمصطفى، أحمد سيد ،واألنصاري ، محمد مصيمحي ) -

 -ٖٕوتطبيقاتيا في المجال التربوي. المركز العربي لمتدريب التربوي لدول الخميج  . من  
 قطـر ،   -م الدوحة ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٙ

 م( .  األيزو، بحوث ودراسات ، متاح عمى الرابط:ٕ٘ٓٓ)الشامسي، أحمد.  -
http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/iso.html 

مي العاشر، م (. خصائص معمم المدرسة اإللكترونية، المؤتمر العمٕ٘ٓٓالمقاني، أحمد . )  -
 الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم. سمسمة بحوث ودراسات محكمة، القاىرة.

م ( . تحديد االحتياجات التدريبية لممستفيدين من مشروع التعميم ٕ٘ٓٓشاىين، سعاد . )  -
اإللكتروني بوزارة التربية والتعميم بجميورية مصر العربية ، المؤتمر العممي العاشر، الجمعية 

 رية لتكنولوجيا التعميم. سمسمة بحوث ودراسات محكمة،  القاىرة.المص
م(. جدوى استخدام التعميم اإللكتروني مع الطالبات ، مجمة ضاد  ٕٙٓٓالمخالفي، عبد الرحمن. ) -

العممية اإللكترونية، متاحة عمى االنترنت عمى الرابط: 
http://www.dhadh.net/showthread.php?t=225 

م( . التعميم اإللكتروني من التطبيق إلى االحتراف والجودة، عالم ٜٕٓٓ). إسماعيل، الغريب  -
 الكتب لمنشر والتوزيع، القاىرة ، جميورية مصر العربية.

لجنة  ،( . )ترجمة (ضوابط ومعايير الجودة في التعميم اإللكتروني ٕٕٔٓالكندي،  موسى. ) -
 التعميم عن بعد بدول مجمس التعاون، متاح عبر اإلنترنت عمى الرابط:

- -learning-e-of-quality-http://helearning.wordpress.com/the / 
ية: ب ه ع األج راج يا : امل  ثان

 
- Yuen, Y. (1998). Using the Internet for Education, Training for 

Student-Teachers, available:  
- http://www.ied.edu.hk/has/webauth/4hkws/ 

http://www.alshamsi.net/friends/b7ooth/buss_agric/iso.html
http://www.dhadh.net/showthread.php?t=225
http://www.dhadh.net/showthread.php?t=225
http://helearning.wordpress.com/the-quality-of-e-learning-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
http://helearning.wordpress.com/the-quality-of-e-learning-%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a/
http://www.ied.edu.hk/has/webauth/4hkws/
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